
Додаток 8

(в редакцii no..unoii [:3l1ёЦ MiHicTpiB украirrи
вiл 7 лtо-гого 20l 8 р. ],Io 48)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдllостi матерiальlIо-технiчнот базlл вимогам законодавства з пllтань охоронш прачi

Вiдомостi про роботодавця: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кТРАНС-Н>
(дtл tоридttч t tоТ особt,t : ttаймеtlуRаtlllя юридtILtttоТ особи,

35705. PiBHeHcbKa область. Здолбунiвський район. м. Здолб_чнiв. вул, Грушевського. 28. 400б l 069.
МiСцеЗна"чоДrкення, код згiдно з е!РПОУ, прiзвишс, iм'я та по батьковi керiвttика, нопrер теле(lоtlу,

Балунський олександр Володимирович.097-40-З7-1ЗЗ. expressrovno@gmail.com
телефаксу, адреса елскгроltltоi поtлтrt;

PiBHeHcbKa область. Здолбунiвський район. м. Здолбунiв. вул, Грушевського. 28 та об'екти на територiТ Украiни.
вiдповiдно до укладених логоворiв

Micltc Вl,tкОttаltttя робiт пiлвtltltеttоi ttсбсзttски,l,it/абtr скспltуа,l,аttit'(зас,госуваtltlя)

. машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi нобезпеки)
rнфоDмацiя пDо наяqнiс.гь договору стDахyвання цивiльноI вiдповiдальностi пеDед тDетiми особами стосовно
вiдшкодyвання наслiдкiв моэкли BoI шкоди:
Сmр ахув ання н е пр ов оduл ось.
Iнформацiя пDо проведення добровiльного ачдитч з охорони пDацi .

,Щобровiльнuй ауdum н е пр овоduвся.
я, Балунський Олександр Володимирович цiсю декларашiею пiлтверджую вiдповiднiсть матерiально-технiчнот бази та

умов працi вимогам законодавства з питань охорони праrri та промисловоТ безпеки пiд час виконання таких робiт
пiдвищеноТ небезпекИ таlабо експ.гryатаuiТ (застосування) таких машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi'небезпеки:
1. Зварювальнi роботи.
КiлькiстЬ робочиХ мiсць - l49, в томУ числi на яких icHye пiдвищений ризик виникнення травм - 5 .
Кiлькiсть булiвель i спорул (примiщень), виробничих об'ектi (цехiв, дiльниць, структурниi пiлрозлiлiв) - 10 .

дllDектоD Балvнськlrl-r Олександ]r Волол1.1мlлровllч пройшlов навчання та перевiрку знань нормативно-правових akTiB з
охорони праui,а саме; <Правила безпеки систем газопостачання> (НПАОП 0.00-1.76-15); кТипова iнструкцiя з органiзачii
безпечного ведення газонебезпечних робiт> (нпАоП 0.00.-5.1 1-85); Iнструкчiя з органiзачiТбезпечноiо веденtJя вогневих
робiт на вибухопоlltеlконебезпечНих та вибуХонебезпечнИх об'ектаХ (нпАоП 0.00-5.12-0 l); Вимоги до роботодавцiв
стосовно забезпечення безпе,tного виконання робiт у потенцiйно вибухонебезпечних середовищах (нпдоп 0.00-7.12-1з)

посвiдченtlя Л9 3-10l0-19-2, протокоЛ Л9 3-10l0-19 вiд к l0> яtовтня 20l9p. та посвiдченrrя Лс з-l 807-19-Зl, пройшов
навLIанIlя та перевiрку знаl]ь lIормативl]о-правових aKTiB з охороt]и прачi, а саме: законодав.liакти з охорони прачi,
гiгiсни працi, tlадання домедичноТдопомого потерпiлим вiд нешtасних випадкiв, органiзашiя опaрur"u"о'fробоiи з
oxopoнI,l праui; ПpaBltll tIоведiнки у разi винекнення аварiй; Закон УкраТrrи < Ilро охорону прачil>, ССБП Охорона прачi i
промислова безпека у булiвниuтвi (lJпАоП 45,2-1 .02.-l2); OcHoBrri полоlr(ення дБн д.з-2-2-2009, <Прав"пu , o*upo'"
праui пiд час робот на висотi (нпАоП 0.00-1. l5-07)) кПравила з охорони прашi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та
пристроями (нпАоП 0.00- l .7 l- l З)), кПравила охорони працi пiд час експлуатацiТ вантiжопiдiймальних KpaHiB,
пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного обладнання> ( НПДОП 0.00- 1.80-18), < Правила охорони працi пiд час
експлуатацiТ обладнання, що прац}о€ пiд тиском> (нпАоП 0.00- l .8l- l 8), кПравила охорони праr-ri пiл rlac вантажно-
розвантажувальних робiт (НПАОп 0,00- I .75- 15), к Правила охорони праtti на автомобiльному транспортi (НПДОП 0.00-
l ,62-12)>> ,протокол Л'9 3- 1 807- l9 вiд < l 8> липня 20l9p,;

пройшов навчання та перевiрку
знань нормативно-правОвих aKTiB з охоронИ праui, а саме; законОдавчi акти з охоро1lи праrri, гiгiени працi, надання
домедичноiлопомогО потерпiлиМ вiд нещасних випадкiв, органiзашiя оперативноi'роботи з охорони прачi; Правил
поведiнки у разi вllrlекнення аварiй; Закон УкраТни < Про охорону праrri>, ССБП Oxopona праui i промислова безпека убудiвrjицтвi (нпАоП 45,2-1 .02.-l2); OcHoBHi положеtlнЯ дБll А.з.2-2-2009, <Правила з охоро}rи прачi Пiд .1з. робот на
висотi (НПАоп 0.00_1.15-07)) <Правила з охорони праr,ri пiл час роботи з iHcTpyMetrToM та пристроями (I-1ПДоп 0.00-
1.71-1З)), <Правила oxopolI1,1 llparli пiа tlac експJlуатацiТ вантаl<оrliдiймальtlих KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i
вiдповiдного об:lаднання>) ( НПАОIl 0.00-1.80-18), < I'Iравила охороIlи праrti пiл rlac ексllлуатацiТобладrлання, що працIос
пiд тиском> (нпАоп 0.00- l .8 l- l8), <Правила охорони праui пiл .,ас uа,,rаrпr,о-розвантая(увальних робiт (НПДоп 0.00-
1.75_15), < Правила охорони прачi на автомобiльному траtIспортi (НПАОП 0.00_1.62-12)> - посвiл.lення Лъ з-l807-19-з2,
протокол ЛЪ 3- l 807- l 9 вiд < l 8> липня 20 l 9р.;
[{ачальllrtк Ремоltтпо-механiчноТ Mal"tcTerlHi Остапчук олег Михаiл.llович пройшов lIавчаI{ня i виявив потрiбнi знаtlня
законодавчих aKTiB з охорони праui, налання до|\4едичноТлопомоги потерпiлим, гiгiсни прачi та електробезпски -
ПОСВiД'lgЦgg М 390-13-19, ПРотокол вiд 08.02.20 l9 N9 lЗ та посвiдчег,п, jyr з-l0l0-19_4, гiроишов навчання та перевiрку
знань нормативно-правових aKTiB з охороtlи праui,а саме: кПравила безпеки cl4cTeц газопостачання> (I-IПДОп 0.00_1,76-
15); кТипова iнструкuiя з органiзачiтбезпечного ведення газонебезпечrrих робiт> (IjпАоП 0.00.-5.11-85); Iнструкшiя з
органiзаuiт безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожеlконебезпечних та вибухонебезпечних обiектах tiлпдоп0.00-5. l2-01); Вимоги до роботодавцiв стосовно забезпечення безпе.tного виконання робiт у гlотенцiйно
вибухонебезпечних середовиtцах (нпАоП 0.00-7. l2- lз) , протокол N9 з- l0l0- l9 вiд ,i l0u ,t ourH, 20 l9p.;
IrrжelreD 3 оDгаlliзацiТсксгlлуатацiТr,а ремонту Савiцький Олександр Валерiйович пройutов навчан}lя i виявив потрiбнi
знання законодавчих aKTiB з охорони праui, rrалаtrtlя домедичt|оiдопомоги гtотерпiлим, гiгiенtl праui та електробезпеки
посвiд,tеннЯ ЛЪ l476_49-19, ПройшоВ навчання i виявлtв потрiбrri знаlillя законодавtIих aKT.iB, о*оро"" прачi, irала"",
домедичнотдопомоги потерпiлим, гiгiсtlи прашi та електробезпеки. Протокол вiд 12.04.20 l9 Лл49/в; посвiдченrtя N9 l476-
49lB-19, ПрОйшов навчаНня i виявиВ потрiбнi знання кПравил безпеки систем газопостачання>, кПравил охорони праui
ПiД 'lua еКСПЛУаТаuiТ ОблаДнання, що працюс пiд тиском>, <Правил охорони прачi пiл час експлуатачii



ВаНТаЖОПiДiЙМальних KpaHiB, пiдiЙмальних лристроi'в i вiдповiдного обладнання>, <Мiнiмzt_льних вимогз охорони працi
на тимчасових або мобiльних будiвельних майдан.lиках). Протокол вiд l2.04.20l9 Ng49/B та посвiдчення Ns l476-49lб-l9,
Пройшов навчання i виявив потрiбнi знання кПравил охорони прачi пiд час роботи з iHcTpyMertToM та пристроями)),
<ПРавил охорони праui пiд час виконання робiт на висотi>, ДБНА.З.2-2-2009 кСистема стандартiв безпеки прачi.
ОХОРОна праui i промислова безпека в булiвниuтвi>, <Правил охорони прашi пiл tlac вантажно-розвантажуваJIьних робiо,
<Правил охороtlи праui на автотранспортi>,Протокол вiд 08.04.20l9 J\Ь49lб.
Iнженер з oxoporlll п]rацi Колодяlкний Богдан Миколайович пройшов навчання i виявив потрiбнi знання законодавчих
akTiB з охорони праui, налання домедt4чноiдопомог1.1 потерпiлим, гiгiсни прачi та електробезпеки посвiдчення М З45з-
l l8-19, протокол вiд 20.09.20l9 N9I l8; посвiд.tення ЛЬ 3453-1 l8/б-l9, Пройшов навtIання i виявив потрiбнi знання
<ПравиЛ охоронИ праui пiЛ час роботИ з iHcTpyMeHToM та пристРоями)), кIlравиЛ охоронИ прачi пiд час виконання робiт
на висотi>, дБнд.з.2-2-2009 <Система стандартiв безпеки прачi, Охорона прачi i промислова безпека в булiвниuтвi>,
<Правил охорони праui пiл час вантаI(но-розвантажувалыlих робiт>, кПравил охорони працi на автотранспортi>,
кПравилбуловибезпе,tноТексплуатаuiТлiфтiв>,протоколвiд20.09.20l9Ngll8iб;посвiдченняJфз45з-ll8/в-l9,пройшов
навчання i виявив потрiбнi знання кПравил безпеки систем газопостачаltня>, кПравил охорони працi пiд час експлуатацiТ
обладнання, що праLtюс пiд тиском>, <11равил охорони праui пiл tlac експлуатацit'вантаrtсопiдiймальних KpaHiB,
пiдiймальних пристротв i вiдповiдного обладнанltя>, кмit,liмальних вимог з охороllи праui lra тимtIасових або мобiльних
будiвельних майданчиках),протокол вiд 20.09.20l9 N9 ll8/B; посвiдчення Ns 3-10l0-|9-З, пройшов навчанI{я та перевiрку
знань нормативно-правових aKTiB з охорони праui,а саме: <Правила безпеки систем газопостачання> (НПДОп 0.00-1.76-
l5); <Типова iнструкuiя з органiзаLtiiбезпе.lного ведення газонебезпе.tних робiт> (нпАоП 0.00.-5.11,85); Iнструкltiя з
органiзашiт безпечного ведення вогневих робiт на вибухопоltсеlltонебезпечних та вибухонебезпе.lних обjсктах iilпаоп
0.00-5.12-0l); ВимогИ до роботодавцiв стосовно забезпечеlrня безпе.lгtого виконання робiт у потенцiйно
вибухонебеЗпеtIниХсередовищаХ(нпАоП 0.00-7. l2-13), протокоЛЛ93-10l0-19 вiд<l0> жовтня20 l9p.; Допущенийдо
роботИ в електроустановках напругою до l000 В,4 група з електробезпеки, посвiдчення Ns 345-1 lBZa-t9;
Ilruri вiдомостi:
Наказом лъ l/ l-оП вiд 23.0l .20 l7p. на пiдприемствi створенО сл,чя<бУ з охоронИ працi. ФункЦiТ начальниКа службИ
охорони праui поклаленi на iняtенера з охорони прашi Колодяiкtlого Богдана Миколайовича.

l0.04. lи и
безпеки та електробезпеки у складi:
Голова KoMiciT - Щиректор Балунський Олексанлр Володимирович.
члени. koMiciT: lHHterlep з органiзаuiт перевезень та слуrкби експлуатачii Курсик Сергiй олексiйович; начаJlьник Ремонтно-
механiчнот майстернi Остапчук олег МихайловиtI; iHir<eHep з охорони прачi Колодяжний Богдан Миколайович.

iд l9 в
пiдвищенот небезпеки - начальника ремонтно-мехагliчrtот майстерrti Остапчука олеiа михайловича.

- начальника ремонтно-мехаr,riчно]' майстернi Остапчука Олега Михайловича,
I7p. призначено вiдповiдальним за справнl.tй техн

зварювального обладttагtня та електрогосподарства - начаJIьника реl\4онтно-механiчноI майстернi 6a|uпфпiО*.u
михайловича

та
експлуатацiю засобi в проти пожежного зах ис,r._ч

олексi йовича.
iHlKeHepa з органiзаuiТ перевезенЬ та службИ експлуатачii Курсика Сергiя

20l
технологiчного обладнання iHxteHepa з органiзачiт експлуатацiт та ремонту Сuuiцrпо.о Оп.ксандра Валерiйовича.

ня таffi
в новtй редакцil з змiнами та доповненням

- Iнструкuiя з охороI{и прачi Л! l для водiя
- Iнструкuiя з охорони праui ЛЪ 2 лля слюсаря з ремонту колiсних транспорт[lих засобiв
- Iнструкчiя з охорони прачi Nч 3 лля електрозварllика
- Iнструкuiя з охорони прашi ЛЪ 4 для токаря
- Iнструкuiя з охорони прашi ЛЪ 5 для електрtлка
- Iнструкчiя з охорони праui ЛЬ б для сторожа
- Iнструкчiя з охорони праrri Лъ 7 про загальнi засоби пожежноt'безпеки
- IнструкLtiя з охорони прачi Л! 8 з надання першоТдопомоги при нещасних випадках
- Iнструкцiя з охороllи праui Nч 9 при виконаннi робiт на свердлильrrому BepcTaTi
- Iнструкuiя з охорони прачi ЛЪ l0 при виконаннi робiт на (lрезерrtому верс:гатi
- Iнструкttiя з охорони прачi Nn l l при виконаннi робiт на iiлравлiчному пресi
- lнструкцiя з охорони прачi Nэ 12 при виконаннi робiт на заточув€Iльному BepcTaTi
- Iнструкцiя з охорони прачi М l3 при виконаннi робiт на шлi(lувальному BepcTaTi
- IнструкrriЯ з охоронИ праui No l4 при виконаннi робiт на вiлрiiному ножовочному BepcTaTi
- Iнструкчiя з охороI{и прачi Л! l 5 при виконаннi робiт на виiотi
- lнструкшiя з oxopotJI..l прачi Ллlб лля (lрезерувiulьника
- lнструкцiя з охорони прачi ЛЬl7 при виконаннi пiскоструминлrих робiт
- Iнструкuiя з охорони прачi ЛЪl8 при роботi на мийrliй машиtti
- Iнструкцiя з охорони прашi Л!l9 при виконаннi ванта)кно-розванта>r(увальних робiт- Iнструкчiя з охорони прачi Л! 2О для водiя навантажувача
- Iнструкuiя з охорони праui Nэ 2 l з електробезпеки лля праuiвникiв неелектротехнiчного персоналу (I група



електробезпеки)
- Iнструкчiя з охорони праrri ЛЬ 22 для оператора заправних стаrrцiй (дЗС)
- Iнструкцiя з охорони праui Л! 23 пiд час приймання, зберiгання й видачi паливно-мастильних матерiалiв та заправляння
ними транспортних засобiв
- Irrструкцiя з охорони прашi Nч 24 при роботi з електроiнструментом
- Iнструкшiя з охорони прачi J\Ъ 25 пiд час робiтз ручними iнструментами та пристроями
- Iнструкчiя з охорони прачi JФ 26 пiд час виконання шино монтахtних робiт
- IнструкцiЯ з oхopoнl4 прачi NЧ 27 для працiвника який перебувас у вiлрялlttеннi
- Iнструкчiя з охорони прачi ЛЪ 28 при роботi з котлами, l1(o праllюють lla твердому паливi
- Iнструкuiя з охорони праui Лi:29 пiд час роботи з ручним пllевl\4атичним iHcTpyMbtrToM
- Iнструкuiя з охорони прашi Nэ 30 при роботi з комп'tотером, принтером, ксероксом та iншою орггехнiкоlо
- Iнструкцiя з охорони праui Ль 3l пiд час робiт з вантаяtопiдiймzulьними машинами, якi керуються з пiдлоги
- Iнструкuiя з охорони прачi ЛЪ З2 при виконангti стропальних робiт
- Iнструкшiя з охорони праrri Nч 33 при роботi l{a сушильному барабанi сБ-630-6000
- lгrструкuiя з охорони праui J"'l. 34 з провелеtlня газонебезпечних робiтта робiту вибухопохсеlttонебезпечних зонах
- Iнструкцiя з охорони прачi Nл З5 при робо,гi на торцювzuIьнiй пилi.

праuiвники тов TpAHc-[J забезпеченi спецiальним одягом, спецiальним взуттям та засобами iнливiлуального захисту
вiдповiдно до вимог та норм, встановлених законодавством (костюми, страхувitльнi лямочнi пояси, захиснi окуляри,
шкiрянi черевики, рукавички, навушники, респiратори тощо). Видз.lз прачiвникам i
повернеI{ня гtими спецiального одягу, спецiального взуття та засобiв illливiлуального захисту облiковусться в особистих
картках облiку спецiального одягу, спецiального взуття та iнших засобiв illливiдуального захисту,
Нормативно-правова, матерiально-техttiчна база вiдповiдас вимогам законодавства з питань охорони прачi та
промисловот безпеки, Пiлприсмство ма€ навчzulьно-методичне забезпе.tенl{я для органiзаrriт роботи , nuruunn, ,u
перевiрки знаllь з питань охорони праlti.

Записи про проведення iHcTpyK
в журналi ресстрачiТ iHcTpy
допуску, у якому
робiтники забезпе.tенi тех
охорони прашi.

в lttурналi ресстрачiТ вступного iнструктажу з питань охорони працi та
и прачi на робо,tому MicTi. Роботи на висотi проводяться по наряду-
tчtll заходи по lliдго,говки та безпе.tному виконаrrню цих робiт.
Цtя м. i HcTpyMeI lToM. засобам и i нливiлуального захисту, iнструкцiями з

а В. 6;*.**r--.r/^
{iнiuiаý(та прiзвише)
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примiтки: l. Фiзичrtа особа - пiдпрлrсмець cBoiM пiдlttлсом Ilадас згоду rra обробку псрсоllаulыlих ltаIlих з McTolo забезпсчеllня викоllаltня вlлмогПорялку вtrдачi дозволiв на вIlкоl|ання робir' пiдвиIцеirоi' ,,ada,rnan" та на експлуа,гаrritо (застосування) машин, мехаtIlзмiв,
устаткоRаllllя пiдвишеtlот небезпекtл.

2. Ресстраuiйн14li lloмep облiковоi картки платника пода-l-кiв lle зазllачаегl,ся (liзичttими особами, якi через cBoi релiгitiнi переконаlIIlявiлмовляtоrl,ся вiд liого прttйня trя та повiдомlt.lttt про tte вiлповiл,,оп,у oprn,,y ltcp)l(aRIloi пола,гковоi' слуllсбlt i MatoTb вiдмiтку впасtIортi.

-z-{) Р.
Щекларачiя ужу 'cKTiB господарюванIlя у територiальному органi ffер>rtпрачi

20 р. .I\b

*ffiй;i!{!оdлmок 8 в реlокцii Посmоновu км М 48 Bin 07.02,20l8} 1rпiлнс, Iiапяiпп;,ili 
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